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Antônio Detsi: expansão da Bahia ao Rio Grande do Sul

•A saborosa idéia do Bob's
Vagner Ricardo

 

Não bastasse, colocará o
bloco na avenida no Carna-
val do Rio pelo 13° ano con-
secutivo, servindo alimentos
e bebidas nos desfiles das
escolas de samba na Mar-
quês de Sapucaí.

E para não deixar paulista
de água na boca e ficar neu-
tro na eterna rivalidade entre
as duas grandes cidades, fa-
rá também sua estréia no
Carnaval de São Paulo. Lá, a
rede vai operar no Sambó-
dromo com 12 pontos de
venda e mobilizar 700 pes-
soas. No Rio, serão 1.300
funcionários envolvidos nos
setores de abastecimento,
logística, ambulantes, ven-
dedores e administração e
50 pontos de vendas.

Depois, passada a Quarta-
Feira de Cinzas, é hora de re-
cuperar a energia — ou o fô-
lego — e voltar os olhos para
os jogos do Pan-Americano,
que serão realizados no Rio
em julho e, na seqüência, pa-
ra os jogos do Para-Pan, que
envolvem os atletas com de-
ficiência física.

— Há dois anos fomos um
dos patrocinadores do Botafo-
go, achamos a iniciativa posi-
tiva e decidimos aprofundar
nossa presença, partindo para
o patrocínio do campeonato
de futebol carioca. Isso está
de acordo com o objetivo de
dar visibilidade à marca, por-
que este torneio é curiosa-
mente muito assistido pelo
Brasil afora. De 48 milhões de
telespectadores, 37 milhões
assistem aos jogos fora do Rio
de Janeiro—explica o diretor
de operações da rede Bote,
Antônio Detsi.

Como o Bob' s está presen-
te em todo o território nacio-
nal e planeja crescer sobretu-
do fora do estado do Rio, An-
tônio Detsi está convencido
de que o patrocínio do futebol
carioca ou participação nos
desfiles de Carnaval, mais os
jogos do Pan-Americano, es-

tão em linha com a estratégia
de expansão da empresa

Este ano, a idéia é incorpo-
rar 150 novas lojas à rede de
fast-food. A próxima será
inaugurada no Acre, em mar-
ço. No momento, a rede conta
com 530 pontos de venda.

— Nosso projeto é que
90% das novas lojas sejam
abertas por meio de fran-
quias — revela o executivo.

O estado do Rio de Janei-
ro, onde a primeira loja do
Bob' s foi (e continua) aberta
em 1952, em Copacabana,
reúne 170 estabelecimentos.
Foi Robert Falkenburg quem
trouxe dos Estados Unidos
os conceitos mais modernos
e inovadores do fast food,
adaptando os sabores ao
tempero brasileiro. Nessa lo-
ja, que virou mania entre os
cariocas, surgiram novida-
des como ham'n'eggs, ham-
búrguer, hotdog, sundae e
milk-shakes, até então des-
conhecidos pela população.
A fama do Bob' s espalhou e
as lojas foram surgindo em
outros bairros do Rio. Em
1984, a rede iniciou o siste-
ma de franquias.

Mas a loja de Copacabana
é a única no País que mantém
o cardápio original, incluindo-
se aí a famosa Frigideira, san-
duíche Perfil, limonada e sala-
da de ovos, por exemplo.

São Paulo ocupa o segun-
do posto, com 105 lojas. A
estratégia é crescer forte em
quatro estados: São Paulo,
Rio Grande do Sul, Bahia e
Brasília.

A rede Bob' s tem ações
negociadas na Bolsa de Valo-
res de Nova York e seus prin-
cipais acionais são os grupos
brasileiros Forza e Big Bur-
ger. Por conta disso, a em-
presa não informa a receita
de 2006, mas admite que o
faturamento cresceu 22%.

Para 2007 confirmando-se
a abertura de 150 novos pon-
tos de vendas, a previsão é
de engordar o faturamento
com mais 20%. Com muito
molho, futebol, atletismo e, é
claro, samba no pé.
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